ผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคล
เพื่อแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการ
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร (ด้ำนกำรพยำบำลทัว่ ไป)

เรื่ องที่เสนอให้ ประเมิน
1. ผลงำนที่เป็ นผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ
เรื่ อง กำรพยำบำลผูป้ ่ วยมะเร็งหลอดอำหำรส่วนปลำยที่ได้รับยำเคมีบำบัดสูตร
ซิสพลำติน/ไฟว์เอฟยู (Cis/5FU)
2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีกำรเพื่อพัฒนำงำนหรื อปรับปรุ งงำนให้มีประสิ ทธิภำพมำกขึ้น
เรื่ อง QR code แนะนำกำรปฏิบตั ิตวั เมื่อได้รับยำเคมีบำบัดสูตรซิสพลำติน/
ไฟว์เอฟยู (Cis/5FU)

เสนอโดย
นำยศรัณย์ ชัยรัตน์
ตำแหน่งพยำบำลวิชำชีพปฏิบตั ิกำร
(ตำแหน่งเลขที่ รพก. 457)
ฝ่ ำยกำรพยำบำล กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล
โรงพยำบำลกลำง สำนักกำรแพทย์

ผลงานที่เป็ นผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ชื่ อผลงาน การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายที่ได้รับยาเคมีบาบัดสูตรซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู
(Cis/5FU)
2. ระยะเวลาที่ดาเนินการ ช่วงระยะเวลาที่ทาผลงาน 8 วัน (ตั้งแต่วนั ที่ 8 มกราคม 2562 – 15 มกราคม 2562)
3. ความรู้ ทางวิชาการหรื อแนวคิดที่ใช้ ในการดาเนินการ
มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer) เป็ นโรคที่เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็ง
หลอดอาหาร โดยจะแบ่งเป็ นชนิด squamous cell carcinoma และ adenocarcinoma ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น
มะเร็ งชนิด squamous cell carcinoma มะเร็ งหลอดอาหารสามารถพบได้หลายตาแหน่ง ตาแหน่งที่พบมากที่สุด
คือ หลอดอาหารส่ วนกลาง หลอดอาหารส่วนปลาย และหลอดอาหารส่วนบน ตามลาดับ (อมรรัตน์ ปานะโปย,
2562)
สาเหตุและปัจจัยเสี่ ยง สาเหตุหรื อปัจจัยเสี่ ยงที่สาคัญของการเกิดมะเร็งหลอดอาหารชนิด squamous
cell เกิดจากการสู บบุหรี่ และการดื่มสุ ราอย่างหนัก ส่ วนสาเหตุหรื อปั จจัยเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็ งหลอดอาหาร
adenocarcinoma คือ ภาวะอ้วน (obesity), ภาวะกรดไหลย้อน และพบว่ามีความสัมพันธ์กบั Barrett’s esophagus
(วนัชพร เบญจกุล, 2561)
อาการและอาการแสดง คล้ายคลึงกับโรคทัว่ ๆ ไปของหลอดอาหารที่พบ ได้แก่ อาการกลืนลาบาก
โดยจะเริ่ มจากการกลืนอาหารแข็งได้ลาบาก ต่อมาจะเริ่ มกลืนอาหารอ่อนได้ลาบากมาก-ขึ้น ไอ หรื อสาลัก
ขณะรับประทาน อาจมีเสมหะปนเลือดออกมา น้ าหนักลดลงเนื่ องจากรับประทานไม่ได้หรื อได้นอ้ ย เสี ยงแหบ
หรื อหายใจไม่สะดวกถ้าหากก้อนลุกลามไปกดทับหลอดลม (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2564)
การวินิจฉัยโรคและระยะของโรคมะเร็งหลอดอาหาร (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2564) โดย
1. ซักประวัติ อาการ อาการแสดงและพฤติกรรมเสี่ ยง ได้แก่ อาการกลืนลาบาก ไอ สาลักอาหาร
การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา รวมถึงประวัติการเจ็บป่ วย เช่น โรคกรดไหลย้อน
2. การตรวจร่ างกาย ที่พบคือ มีกอ้ นที่คอ หรื อต่อมน้ าเหลืองบริ เวณคอโต ซึ่งพบในระยะที่มีการ
ลุกลามของโรค
3. การกลืนแป้ง (สารทึบแสง) เอ็กซเรย์ตรวจหลอดอาหาร เพื่อดูพยาธิสภาพของหลอดอาหาร
4. การส่ องกล้องตรวจดู ทางเดินอาหารส่ วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy : EGD) เพื่อดู
พยาธิสภาพของหลอดอาหาร และตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อยืนยันการเป็ นมะเร็งหลอดอาหาร
และชนิดของเซลล์มะเร็ง
5. การทาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography Scan : CT scan) เพื่อดูการแพร่ กระจาย
ไปยังอวัยวะอื่น ๆ
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พยาธิวิทยาของมะเร็งหลอดอาหาร
หลอดอาหารเป็ นส่วนหนึ่งของทางเดินอาหาร ทาหน้าที่เป็ นทางลาเลียงอาหารไปสู่กระเพาะอาหาร
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หลอดอาหารจนกลายเป็ นโรคมะเร็งหลอดอาหาร ทาให้ความสามารถใน
การลาเลียงอาหารลดลงหรื อไม่สามารถลาเลียงอาหารไปสู่กระเพาะอาหารได้ มะเร็งหลอดอาหารจะแบ่งเป็ น
ชนิด squamous cell และ adenocarcinoma ซึ่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็ นมะเร็งชนิด squamous cell เกิดขึ้นเมื่อ
เซลล์เติบโตผิดปกติจนกลายเป็ นเนื้ อร้าย โดยจะเกิดจากเนื้ อเยื่อชั้นในโตออกสู่ ผนังด้านนอก หากมะเร็ ง
กระจายผ่านผนังหลอดอาหารจะสามารถเข้าสู่ ต่อมน้ าเหลือง เส้นเลือดใหญ่ในทรวงอก และอวัยวะใกล้เคียง
มะเร็งหลอดอาหารยังสามารถกระจายสู่ปอด ตับ กระเพาะอาหาร และส่วนอื่นๆ ของร่ างกายได้ สามารถ
แบ่งระยะของมะเร็งหลอดอาหารได้ดงั นี้ (Rice, Ishwaran, and Blackstone, 2016)
- ระยะที่ 0 เป็ นระยะก่อนมะเร็ ง พบเซลล์ที่มีลกั ษณะ high grade dysplasia เฉพาะที่เยื่อบุผิว ยังไม่มี
การแทรกซึมลงไปที่ใด ๆ
- ระยะที่ 1 a พบเซลล์มะเร็งที่เยือ่ บุผิวถึงชั้นกล้ามเนื้อลักษณะเป็ น well differentiated และยังไม่มี
การลุกลามไปถึงต่อมน้ าเหลือง
- ระยะที่ 1 b ลักษณะเหมือนระยะ 1 a แต่เซลล์มะเร็งเป็ น moderately หรื อ poorly differentiated แต่
กินถึงผนังชั้นนอกของหลอดอาหารแล้ว
- ระยะที่ 2 a เซลล์มะเร็งเป็ น well differentiated กินถึงผนังชั้นนอกของหลอดอาหารโดยมะเร็ งอยูต่ รง
ตาแหน่งบนสุดหรื อตรงกลางของหลอดอาหาร หรื อเซลล์มะเร็งเป็ น moderately หรื อ poorly differentiated
แต่มะเร็งอยูต่ รงตาแหน่งล่างสุดของหลอดอาหาร
- ระยะที่ 2 b เซลล์มะเร็งเป็ น moderately หรื อ poorly differentiated กินถึงผนังชั้นนอกของหลอด
อาหาร โดยรอยโรคอยูต่ รงตาแหน่งบนสุดหรื อตรงกลางของหลอดอาหาร หรื อเซลล์มะเร็ งยังอยู่แค่ช้ นั กล้ามเนื้อ
แต่ลามไปที่ต่อมน้ าเหลืองข้างเคียงแล้วจานวน 1-2 ต่อม
- ระยะที่ 3 a เซลล์มะเร็ งยังอยูแ่ ค่ช้ นั กล้ามเนื้อ แต่ลามไปที่ต่อมน้ าเหลืองข้างเคียงแล้วจานวน 3-6
ต่อม หรื อเซลล์มะเร็ งทะลุผนังชั้นนอกของหลอดอาหารแล้ว แต่โดนต่อมน้ าเหลืองเพียง 1-2 ต่อมหรื อ
เซลล์มะเร็งลามไปถึงอวัยวะข้างเคียงที่อยูต่ ิดกัน แต่ยงั ไม่พบมะเร็ งต่อมน้ าเหลือง
- ระยะที่ 3 b เซลล์มะเร็ งทะลุผนังชั้นนอกของหลอดอาหารแล้วและไปถึงต่อมน้ าเหลืองจานวน 3-6
ต่อม
- ระยะที่ 3 c เซลล์มะเร็งลามไปถึงอวัยวะข้างเคียงที่อยูต่ ิดกันแล้ว และไปถึงต่อมน้ าเหลืองจานวน
3-6 ต่อมหรื อเซลล์มะเร็งลามไปถึงอวัยวะข้างเคียงที่อยูต่ ิดกันที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เช่น หลอดลมใหญ่
หลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา หรื อเซลล์มะเร็ งลามไปถึงต่อมน้ าเหลืองตั้งแต่ 7 ต่อมขึ้นไป
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- ระยะที่ 4 เซลล์มะเร็ งแพร่ กระจายเข้าต่อมน้ าเหลืองไกล ๆ เช่น ในช่องท้อง ไหปลาร้า หรื อที่คอ หรื อ
เข้ากระแสเลือดไปยังอวัยวะอื่น ๆ
การรักษามะเร็งหลอดอาหารในปัจจุบนั การรักษาอาจใช้วิธีเดียว หรื อการใช้หลายวิธีร่วมกัน
(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, 2564) ดังนี้
1. การผ่าตัด โดยผ่าตัดเอาหลอดอาหารส่วนที่เป็ นมะเร็งออกไป เป็ นวิธีการรักษามะเร็งระยะต้นๆ
แต่ในโรคระยะลุกลามจนผูป้ ่ วยรับประทานทางปากไม่ได้ อาจมีการผ่าตัดทางกระเพาะอาหารหรื อลาไส้เล็ก
เพื่อให้อาหารทางสายยาง
2. รังสี รักษา โดยทัว่ ไปมักเป็ นการฉายรังสี เพียงอย่างเดียว หรื อฉายรังสี ร่วมกับเคมีบาบัด หรื อฉายรังสี
เคมีบาบัด และผ่าตัด ซึ่งจะเป็ นไปตามข้อบ่งชี้การแพทย์เป็ นราย ๆไป การฉายรังสี มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการคือ
ใช้รักษาเพื่อควบคุมโรคซึ่งจะใช้รักษาผูป้ ่ วยระยะลุกลามไม่มากและมีสุขภาพแข็งแรง และการรักษาแบบ
ประคับประคองที่จะใช้รักษาผูป้ ่ วยที่เป็ นมากแล้วหรื อสุขภาพไม่แข็งแรง
3. การรักษาด้วยยาเคมีบาบัด จะให้ในรายที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ โดยอาจทาให้กอ้ นมะเร็งมีขนาดเล็ก
ลงจนสามารถผ่าตัดได้ หรื อให้หลังการผ่าตัดเพื่อลดการกลับมาเป็ นซ้ าของโรค
ยาเคมีบาบัด (chemotherapy) หมายถึง สารเคมีหลายชนิดที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์หรื อ
ทาลายเซลล์มะเร็งโดยมีเป้าหมายสาคัญ คือ เซลล์มะเร็ งที่แบ่งตัวเร็วและต่อเนื่อง ทาให้เซลล์ไม่สามารถแบ่งตัว
ได้และตายในที่สุด ยาเคมีบาบัดที่ใช้รักษามะเร็งหลอดอาหาร มีดงั นี้ (มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย,
2552)
- ซิสพลาติน (Cisplatin) ยาซิสพลาตินเป็ นยาที่มีพิษต่อไตและถูกขับออกทางไตเป็ นหลัก การใช้ยา
ในกลุ่มนี้หากไม่ระมัดระวังอาจส่ งผลต่อหน้าที่ของไต (รัชดาพันธ์ ชัยโตษะ และวรธิดา มาศเกษม, 2563)
- คาโบพลาติน (Carboplatin) ผลข้างเคียงของยา อาจทาให้เกิดภาวะภูมิไวเกิน โดยผูป้ ่ วยอาจมีอาการ
แน่นหน้าอก หายใจลาบาก หรื อมีหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ โดยอาจเกิดขึ้นในตอนให้ยาชุดหลัง ๆ ทั้งที่เมื่อให้
ชุดแรก ๆไม่มีอาการแพ้ อาการข้างเคียงได้แก่ ปวดท้อง ท้องเสี ย ชาปลายมือปลายเท้า คลื่นไส้ อาเจียน ตามัว
การรับรสเปลี่ยน อ่อนล้า เป็ นต้น (สุ วรรณี สิ ริเลิศตระกูล, 2555)
- ไฟว์เอฟยู (5FU) หรื อ ฟลูออโรยูราซิล (Fluorouracil) อาการข้างเคียงพบประมาณร้อยละ 30 ได้แก่
น้ าตาไหล ตาไวต่อแสง การรับรสเปลี่ยน เยือ่ บุช่องปากอักเสบ คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสี ย กดการทางานของ
ไขกระดูก การฟื้ นหายใช้เวลาประมาณ 21-28 วัน (สุวรรณี สิ ริเลิศตระกูล, 2555)
- ยากลุ่มแทคเซน (Taxen) อาจเกิดภาวะภูมิไวเกิน เช่น ใจสั่น แน่นหน้าอก หรื อรู ้สึกหายใจลาบาก
ได้ ควรให้ยาป้องกันอาการภูมิไวเกินก่อน ประกอบด้วยยา 4 ชนิด ประกอบด้วย ยาเดกซาเมททาโซน
(Dexamethasone) ออนแดนซีตรอน (Ondansetron) ยากลุ่มแอนติฮิสตามีนวัน (Antihistamin1) และยากลุ่ม
แอนติฮิสตามีนทู (Antihistamine 2) ก่อนให้ยานี้ครึ่ งถึงหนึ่งชัว่ โมง
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กรณีศึกษาผูป้ ่ วยมะเร็งหลอดอาหารได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัด ในที่น้ ี จึงขอกล่าวเฉพาะการ
พยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับยาเคมีบาบัด (อุบล จ๋ วงพานิช, 2554)
1. การพยาบาลผูป้ ่ วยก่อนให้ยาเคมีบาบัด
1.1. ประเมินสภาพผูป้ ่ วยและซักประวัติการเจ็บป่ วย การรักษาด้วยยาเคมีบาบัดและภาวะแทรก
ซ้อนจากการได้รับยาเคมีบาบัด
1.2. ประเมินความรู ้และเจตคติของผูป้ ่ วยและครอบครัวเกี่ยวกับผลกระทบของโรค และการรักษา
ที่มีต่อร่ างกายจิตใจ จิตวิญญาณ สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
และผลการตรวจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3. ประเมิน ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่จาเป็ น สาหรับผูป้ ่ วยก่อนให้ยาเคมีบาบัด
เช่น complete blood count (CBC), blood urea nitrogen (BUN), creatinine
1.4. ให้ความรู ้และคาแนะนาผูป้ ่ วยและญาติเกี่ยวกับยาเคมีบาบัด ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจาก
การให้ยาเคมีบาบัด การปฏิบตั ิเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน และขั้นตอนในการให้ยาเคมีบาบัด
2. การพยาบาลผูป้ ่ วยขณะได้รับยาเคมีบาบัด
2.1 การดูแลด้านจิตใจผูป้ ่ วย ส่วนมากจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค การรักษาและการอยู่
โรงพยาบาล พยาบาลจะต้องสร้างสัมพันธภาพกับผูป้ ่ วยและญาติ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและให้ความร่ วมมือ
ในการรักษา ประเมินความรู ้เกี่ยวกับโรคและการรักษาที่ผปู ้ ่ วยได้รับ เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ่ วยได้ซกั ถามให้ขอ้ มูล
ที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้องกับผูป้ ่ วย ให้ผปู ้ ่ วยและญาติมีส่วนร่ วมในทีมการรักษาโดยปรึ กษาถึงแผนการรักษาและ
การพยาบาลผูป้ ่ วย อาจแนะนาให้ผปู ้ ่ วยนางานอดิเรกที่สนใจมาทา จะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจผูป้ ่ วยได้ สอนให้
ผูป้ ่ วยใช้เทคนิคการผ่อนคลาย หรื อการทาสมาธิเพื่อลดความเครี ยด
2.2 การดูแลด้านร่ างกายระหว่างการได้รับยาเคมีบาบัด
2.2.1 การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ที่เกิดจากการได้รับยาเคมีบาบัดรั่วออกนอก
หลอดเลือด การให้ยาเคมีบาบัดควรให้บริ เวณที่มีการเคลื่อนไหวน้อย ไม่อยูใ่ กล้ขอ้ พับ หลอดเลือดที่ใช้ควรมี
ความยืดหยุน่ และควรติดตามสังเกตอาการการเปลี่ยนแปลงบริ เวณที่ฉีดยาอย่างใกล้ชิด
2.2.2 การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่มีต่อระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ อาการ
คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสี ย แนะนาให้รับประทานอาหารครั้งละน้อย ๆ แต่บ่อยครั้งขึ้น รับประทานช้า ๆ เคี้ยว
อาหารให้ละเอียด หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นฉุน ดื่มน้ ามาก ๆ รับประทานยาแก้ทอ้ งเสี ยตามคาสัง่ ของแพทย์
3. การพยาบาลหลังได้รับยาเคมีบาบัด
แนะนาการปฏิบตั ิตนที่เหมาะสม เพื่อให้ผปู ้ ่ วยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทนต่อภาวะแทรกซ้อน
ของยาเคมีบาบัดครั้งต่อไปได้ ได้แก่ ผูป้ ่ วยสามารถทากิจวัตรประจาวันตามปกติ แต่ไม่ควรทางานหนัก
รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยเฉพาะหมวดโปรตีน เช่น เนื้ อสัตว์ ไข่ นม เป็ นต้น ควรพักผ่อนอย่าง
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น้อยวันละ 6 – 8 ชัว่ โมง การออกกาลังกายทาได้ แต่ไม่ควรออกแรงมากเกินไป รักษาความสะอาดของร่ างกาย
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรื อสัมผัสกับบุคคลที่เป็ นโรคติดต่อโรคติดเชื้อ
สังเกตอาการผิดปกติที่ตอ้ งมาพบแพทย์ทนั ที แนะนาให้ผปู ้ ่ วยทราบถึงอาการข้างเคียงของยาเคมีบาบัดที่ได้รับ
และการปฏิบตั ิตนเพื่อจัดการกับอาการ
เภสัชวิทยาของยาเคมีบาบัดที่ใช้ในผูป้ ่ วยมะเร็ งหลอดอาหารรายนี้ มีดงั นี้
- ซิสพลาติน (Cisplatin) ออกฤทธิ์โดยไปยับยั้งการจาลองตัวเองของดีเอ็นเอ
ข้อบ่งชี้ : ใช้ในการรักษาโรงมะเร็งต่างๆ คือ มะเร็ งอัณฑะ, มะเร็งรังไข่, มะเร็งเต้านม, มะเร็ งกระเพาะปัสสาวะ,
มะเร็งศีรษะและคอ, มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งปอด, มีโซธีลิโอมา, มะเร็งหลอดอาหาร, เนื้องอกที่สมอง และ
นิวโรบลาสโตมา โดยการฉี ดเข้าหลอดเลือดดา
อาการและผลข้างเคียง : คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย มีไข้ติดเชื้ อเนื่ องจากภาวะภูมิตา้ นทานต่า หู สูญเสี ย
การได้ยนิ ไตวายเฉียบพลัน ชาปลายมือปลายเท้า
การพยาบาล : 1. หลังได้รับยาประมาณ 2-3 วัน อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พะอืดพะอม ซึ่งแพทย์จะสั่งยา
ป้องกันอาการให้กลับไปรับประทานต่อที่บา้ นต่อเนื่อง และทาความสะอาดปากและฟันบ่อยๆ
2. ช่วงสัปดาห์แรกหลังรับยาอาจมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
3. ยานี้อาจทาให้เกิดการได้ยนิ ลาบาก มีเสี ยงก้องในหู ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังได้รับยาเป็ นเวลา
หลายสัปดาห์ หากมีอาการดังกล่าวควรปรึ กษาแพทย์
4. ยานี้ อาจทาให้เกิดอาการชาปลายมือปลายเท้า การรับความรู ้สึกลดลง หรื อรู ้สึกเหมือน
โดนเข็มตา ควรเพิ่มความระมัดระวังเมื่อใช้ของมีคมหรื อหยิบจับของร้อน
5. ยาซิสพลาตินเป็ นยาที่มีพิษต่อไตและถูกขับออกทางไตเป็ นหลัก การใช้ยาในกลุ่มนี้หากไม่
ระมัดระวังอาจส่งผลต่อหน้าที่ของไต ดังนั้นเพื่อลดพิษของยาต่อไต ก่อนให้ยาจึงต้องให้สารน้ าและอิเลคโตรไลท์
อย่างเพียงพอ ควรดื่มน้ าต่อวันให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรถ้าไม่มีขอ้ จากัดปริ มาณน้ าดื่ม (รัชดาพันธ์
ชัยโตษะ และวรธิดา มาศเกษม, 2563)
- ไฟว์เอฟยู (5FU) หรื อ ฟลูออโรยูราซิล (Fluorouracil) มีสูตรโครงสร้างคล้าย Uracil ออกฤทธิ์
โดยตรงต่อวงจรชีวิตของเซลล์ที่ระยะ S ตัวยาเองไม่มีฤทธิ์เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์แล้วจะถูกเปลี่ยนเป็ นสาร
ที่มีฤทธิ์โดยเอนไซม์ pyrimidine phosphoribosyl transferase จึงมีฤทธิ์ยบั ยั้งการสังเคราะห์ RNA และ DNA
อาการและผลข้างเคียง : น้ าตาไหล ตาไวต่อแสง การรับรสเปลี่ยน เยือ่ บุช่องปากอักเสบ คลื่นไส้อาเจียน
ท้องเสี ย กดการทางานของไขกระดูก การฟื้ นหายใช้เวลาประมาณ 21-28 วัน
การพยาบาล : 1. หากมีแผลหรื อเจ็บแสบร้อนในปากควรแปรงฟันเบาๆและบ้วนปากวันละหลายครั้งๆด้วย
น้ ายาบ้วนปากสู ตรไร้แอลกอฮอล์หรื อมีส่วนผสมของเกลือ
2. เล็บมือเล็บเท้าอาจคล้ าลงผิวหนังไวต่อแสง ไม่ควรแกะหรื อเกาเมื่อผิวแห้ง ควรทาครี มกันแดด
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เป็ นประจา (สุวรรณี สิ ริเลิศตระกูล, 2555)
4. สรุปสาระสาคัญของเรื่ องและขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 สรุ ปสาระสาคัญของเรื่ อง
โรคมะเร็งหลอดอาหารถือเป็ นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญและเป็ นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของ
มะเร็งที่เกิดกับประชากรของประเทศ สาหรับประเทศไทยถือเป็ นมะเร็งที่มีผปู ้ ่ วยมากเป็ นอันดับที่ 6 (สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ, 2562) จากสถิติผปู ้ ่ วยมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับการรักษาในหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชายสามัญ
20/14 ปี พ.ศ. 2560-2562 มีจานวน 3, 1 และ 4 ตามลาดับ (เวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลกลาง, 2560-2562)
ในจานวนนี้เป็ นผูป้ ่ วยมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับยาเคมีบาบัดสูตรซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู (Cis/5FU) ถึงแม้จะ
เป็ นจานวนผูป้ ่ วยที่นอ้ ยเมื่อเทียบกับโรคมะเร็ งอื่นๆ แต่ในจานวนผูป้ ่ วยข้างต้นนี้ หลังจากได้รับยาเคมีบาบัด
แล้วมีภาวะแทรกซ้อนเช่น คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร และอ่อนเพลียทุกราย และมีจานวน 2 รายที่ไม่สามารถ
รับยาเคมีบาบัดต่อได้เนื่องจากผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อน เช่น เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟี ลต่า (Neutropenia)
ภาวะไตวายเฉียบพลัน (Acute kidney Injury) ร่ างกายอ่อนเพลียมาก เป็ นต้น จากเหตุผลดังกล่าวผูจ้ ดั ทาจึงสนใจ
ศึกษาเรื่ องการพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับยาเคมีบาบัดสู ตรซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู (Cis/5FU) เพื่อให้
ผูป้ ่ วยปลอดภัยและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
4.2 ขั้นตอนการดาเนิ นการ
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับยาเคมี
บาบัด จากตารา เอกสารวิชาการ อินเตอร์เน็ต นามาปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อใช้เป็ นกรณีศึกษา
2. เลือกกรณีศึกษาผูป้ ่ วยชายไทย อายุ 43 ปี HN 36490/55 AN 405/62 แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ น
มะเร็งหลอดอาหารส่วนปลาย มาพบแพทย์ตามนัดเพื่อรับยาเคมีบาบัด ครั้งที่ 1 สูตรซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู
(Cis/5FU)
3. ประเมินสภาพร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซักประวัติการเจ็บป่ วยในอดีตและปัจจุบนั
4. วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา วางแผนให้การพยาบาลร่ วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์
นักโภชนาการ และวางแผนการพยาบาลร่ วมกับสหวิชาชีพ
5. ปฏิบตั ิกิจกรรมการพยาบาลตามแผนการรักษาที่วางไว้ ประเมินผลทางการพยาบาล เพื่อนามา
ใช้วางแผนการพยาบาลให้สามารถดูแลผูป้ ่ วยจนสิ้ นสุ ด ตลอดจนให้ความรู ้เพื่อวางแผนจาหน่าย
6. บันทึกการปฏิบตั ิการพยาบาลและผลการรักษาในเวชระเบียน
7. สรุ ปผลกรณีศึกษาเฉพาะราย นาข้อมูลทั้งหมดมาจัดทาเป็ นเอกสารนาเสนอตามลาดับ
5. ผู้ร่วมดาเนินการ
“ไม่มี”
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6. ส่ วนของงานที่ผ้ เู สนอเป็ นผู้ปฏิบัติ เป็ นผูด้ าเนินการทั้งหมดร้อยละ 100
กรณีศึกษาผูป้ ่ วยชายไทย อายุ 43 ปี HN 36490/55 AN 405/62 เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ
สถานภาพสมรส คู่ ปฏิเสธแพ้ยา แพ้อาหารทุกชนิด ประวัติการเจ็บป่ วย แพทย์วินิจฉัยว่าเป็ น มะเร็งหลอดอาหาร
ส่วนปลาย (CA distal thoracic esophagus) เข้ารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชายสามัญ 20/14 วันที่
8 มกราคม 2562 เวลา 10.30 นาฬิกา อาการสาคัญที่นามา ผูป้ ่ วยมาโรงพยาบาลตามนัดเพื่อรับยาเคมีบาบัด ครั้ง
ที่ 1 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการปวดท้อง อุณหภูมิร่างกาย 36.7 องศาเซลเซียส อัตราการเต้น
ของหัวใจ 96 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 155/70 มิลลิเมตรปรอท พบปัญหา
ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดและอาการข้างเคียงของยา ให้การพยาบาลด้วย
การพูดคุย ให้กาลังใจผูป้ ่ วย รวมทั้งแนะนาและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโรค และการดูแลตัวเองที่ถูกต้องขณะได้รับ
ยาเคมีบาบัด เช่น การสังเกตอาการผิดปกติ และหากมีอาการผิดปกติสามารถแจ้งพยาบาลได้ตลอดเวลา หลังให้
การพยาบาลผูป้ ่ วยยังมีสีหน้าวิตกกังวลอยู่
วันที่ 10 มกราคม 2562 ผูป้ ่ วยชายไทย รู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้ ใส่ สายยางสาหรับให้อาหาร
ทางจมูก สามารถรับประทานทางปากได้ แต่มีอาการกลืนลาบาก และเสี่ ยงต่อการสาลัก สามารถรับอาหาร
ทางสายยางได้หมด ไม่มีอาการท้องอืดหรื อแน่นท้อง สามารถปัสสาวะและตวงปัสสาวะได้เอง ผูป้ ่ วยได้รับ
ยาซิสพลาตินขนาด 160 มิลลิกรัมเจือจางใน 0.9%NSS 250 มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดาส่ วนปลายโดยใช้
เครื่ องควบคุมการไหลของสารน้ าปรับอัตราการไหลให้หมดภายใน 2 ชัว่ โมง สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย
36.5 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 112 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ 18 ครั้งต่อนาทีความดันโลหิต
179/112 มิลลิเมตรปรอท ผูป้ ่ วยยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดและอาการข้างเคียง
ของยา บอกว่าไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั หรื อดูแลตนเองขณะได้รับยาเคมีบาบัด กลัวจะมีอาการ
ผิดปกติ พยาบาลได้พูดคุยให้ กาลังใจผูป้ ่ วย และเน้นย้าเพิ่มเติมเรื่ องการดูแลตัวเองที่ถูกต้องขณะได้รับ ยาเคมี
บาบัด เช่น การสังเกตอาการผิดปกติ และหากมีอาการผิดปกติสามารถแจ้งพยาบาลได้ตลอดเวลา อธิบายให้
ผูป้ ่ วยทราบว่าเป็ นยาเคมีบาบัดในขณะได้รับยาหากผูป้ ่ วยมีอาการ หน้าแดง ตัวแดง หายใจลาบาก แน่นหน้าอก ให้
แจ้งพยาบาลทราบทันที ให้ผปู ้ ่ วยสังเกตอาการปวด บวม แดง ปวดบริ เวณที่ให้ยาทุก 1-2 ชัว่ โมง เพื่อป้องกันการ
เกิดยาเคมีบาบัดออกนอกหลอดเลือดดา (Extravasation) แนะนาให้ผปู ้ ่ วยอมน้ าแข็งระหว่างได้รับยาเคมีบาบัด
ให้อาหารและน้ าทางสายยาง แนะนาให้ผปู ้ ่ วยบ้วนปากทุกครั้งหลังได้รับอาหารทางสายยางและทุกครั้งหลัง
อาเจียน แนะนาให้ดื่มน้ าวันละ 2-3 ลิตร และให้ตวงปัสสาวะทุกครั้ง หลังจากให้การพยาบาล ผูป้ ่ วยมีสี
หน้าปกติ ไม่แสดงความวิตกกังวล และบอกว่าวิตกกังวลน้อยลง หลังจากให้คาแนะนาทวนซ้ าหลายๆครั้ง
ผูป้ ่ วยสามารถทวนซ้ าตอบคาถามหลังให้คาแนะนาได้ถูกต้อง และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างได้รับยา
เคมีบาบัด บันทึกน้ าเข้า-ออก (Intake-Output) เท่ากับ 1,800 มิลลิลิตร และ 2,400 มิลลิลิตร ตามลาดับ
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วันที่ 11 มกราคม 2562 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้ ใส่สายยางสาหรับให้อาหารทางจมูก
สามารถรับอาหารทางสายยางได้หมด ไม่มีอาการท้องอืดหรื อแน่นท้อง ถ่ายปัสสาวะและตวงปัสสาวะเองได้
สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.5 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 100 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ
20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 148/95 มิลลิเมตรปรอท ผูป้ ่ วยอยู่ระหว่างได้รับยาฟลูออโรยูราซิล ขนาด 2,000
มิลลิกรัม เจือจางใน 0.9% NSS 1,000 มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดาส่ วนปลาย โดยใช้เครื่ องควบคุม
การไหลของสารน้ าปรับอัตราการไหล 45 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง คู่กบั 0.9% NSS 1,000 มิลลิลิตร หยดเข้า
ทางหลอดเลือดดาส่ วนปลายโดยใช้เครื่ องควบคุมการไหลของสารน้ าปรับอัตราการไหล 60 มิลลิลิตรต่อ
ชัว่ โมง ผูป้ ่ วยบ่นว่าปวดบริ เวณท้องส่วนบนทาให้นอนไม่ค่อยหลับ จัดท่าให้ผปู ้ ่ วยนอนในท่าที่สุขสบายไม่กด
ทับบริ เวณที่ปวด ให้ยาแก้ปวดมอร์ฟีนชนิดแคปซูล (Kapanol) ขนาด 20 มิลลิกรัม รับประทาน 1 แคปซูลหลัง
อาหารเช้า ยามอร์ฟีนชนิ ดน้ า ขนาด 3 มิลลิลิตร รับประทานทุก 2 ชัว่ โมงเมื่อมีอาการปวด หลังจากให้การ
พยาบาล ผูป้ ่ วยบอกว่าปวดน้อยลง ระดับความปวดลดลง จาก pain score : 5/10 เหลือ 2/10 ผูป้ ่ วยสามารถ
พักผ่อนได้ บันทึกน้ าเข้า-ออก (Intake-Output) เท่ากับ 2,200 มิลลิลิตร และ 2,700 มิลลิลิตร ตามลาดับ
วันที่ 13 มกราคม 2562 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้ ใส่สายยางสาหรับให้อาหารทางจมูก
สามารถรับอาหารทางสายยางได้หมด ไม่มีอาการท้องอืดหรื อแน่นท้อง ถ่ายปัสสาวะและตวงปัสสาวะเองได้
สัญญาณชีพปกติ ผูป้ ่ วยอยู่ระหว่างได้รับยาฟลูออโรยูราซิล ขนาด 2,000 มิลลิกรัม เจือจางใน 0.9% NSS
1,000 มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดาส่วนปลายโดยใช้เครื่ องควบคุมการไหลของสารน้ าปรับอัตราการ
ไหล 45 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง คู่กบั 0.9% NSS 1,000 มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดาส่ วนปลายโดย
ใช้เครื่ องควบคุมการไหลของสารน้ าปรับอัตราการไหล 60 มิลลิลิตรต่อชัว่ โมง ไม่พบอาการปวดแล้ว แต่มี
อาการคลื่นไส้แต่ไม่อาเจียน และเริ่ มมีอาการเจ็บบริ เวนในช่องปากเล็กน้อย ไม่มีแผลในช่องปาก ให้ยาต้าน
การคลื่นไส้อาเจียน ออนแดนซีตรอน 8 มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดาเมื่อมีอาการคลื่นไส้อาเจียนทุก ๆ
8 ชัว่ โมง ให้อาหารทางสายยางช้าๆ แนะนาให้ลุกนัง่ และเคลื่อนไหวร่ างกายหลังให้อาหารทางสายยางเพื่อ
ป้องกันอาการท้องอืดหรื อแน่นท้อง ซึ่งเป็ นสาเหตุของอาการอาเจียนได้ ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการเกิดเยื่อบุช่องปาก
อักเสบเนื่องจากผลของยาเคมีบาบัด ดูแลประเมินภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ แนะนาให้ผปู ้ ่ วยใช้แปรงสี ฟันที่มี
ขนแปรงอ่อนนุ่มขนาดเล็ก บ้วนปากด้วยน้ าเปล่า หรื อน้ าเกลือหลังแปรงฟัน ตอนตื่นนอนและก่อนนอน หรื อ
หลังการอาเจียน และให้ผปู ้ ่ วยอมน้ าแข็งแทนการจิบน้ า หลังให้การพยาบาล ผูป้ ่ วยคลื่นไส้นอ้ ยลง และไม่
อาเจียน สามารถพักผ่อนได้ ผูป้ ่ วยไม่เกิดเยือ่ บุช่องอักเสบ อาการเจ็บปากลดน้อยลง บันทึกน้ าเข้า-ออก
(Intake-Output) เท่ากับ 2,600 มิลลิลิตร และ 3,100 มิลลิลิตร ตามลาดับ
วันที่ 15 มกราคม 2562 ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวดี ช่วยเหลือตนเองได้ มีสายยางสาหรับให้อาหารทางจมูก
สามารถรับอาหารทางสายยางได้หมด ไม่มีอาการท้องอืดหรื อแน่นท้อง ถ่ายปัสสาวะและตวงปัสสาวะเองได้
สัญญาณชีพ อุณหภูมิร่างกาย 36.1 องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ 100 ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ
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20 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิ ต 100/68 มิลลิเมตรปรอท ผูป้ ่ วยได้รับยาเคมีบาบัดสู ตรซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู ครบ
ตามแผนการรักษา แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ ผูป้ ่ วยไม่มีอาการปวด ไม่มีคลื่นไส้ ไม่มีแผลในช่องปาก แต่
ยังมีอาการเจ็บในช่องปากเล็กน้อย ผูป้ ่ วยไม่ทราบวิธีการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้าน หรื ออาการผิดปกติที่ตอ้ งมา
พบแพทย์ ให้คาแนะนาตามหลัก D- METHOD อธิบายให้ผปู ้ ่ วยทราบการดูแลตนเองต่อเนื่ องที่บา้ นได้แก่
แนะนาการปฏิบตั ิตวั เมื่อกลับบ้าน แนะนาให้น้ าเปล่าทางสายยางมากกว่า 2-3 ลิตรต่อวัน อาหารที่ปั่นผสม
ให้ผปู ้ ่ วยทุกอย่างต้องปรุ งสุ กด้วยความร้อน ให้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง ดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่ างกายและช่องปากให้สะอาดอู่เสมอเพื่อป้ องการการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ ถ้ามีไข้มากกว่า 38 องศา
เซลเซียส หนาวสั่น เหนื่ อยมากขึ้น ต้องมาพบแพทย์ก่อนวันนัด แนะนาการมาตรวจตามนัดในวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2562 ที่คลินิกโรคเลือดและโรคมะเร็ ง พร้อมผลโลหิ ตวิทยาและเคมีคลินิก ให้เตรี ยมตัวมานอน
โรงพยาบาลเพื่อรับยาเคมีบาบัดสู ตรซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู ครั้งที่ 2 หลังให้คาแนะนา ผูป้ ่ วยเข้าใจและ
สามารถทวนซ้ าคาแนะนาได้ถูกต้อง จาหน่ายออกจากหอผูป้ ่ วยวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. รวม
ระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจานวน 8 วัน
7. ผลสาเร็จของงาน
จากการศึกษาผูป้ ่ วยมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายที่ได้รับยาเคมีบาบัด สูตรซิสพาร์ติน/ไฟว์เอฟยู
ครั้งที่ 1 พบ ผูป้ ่ วยมีปัญหาทางการพยาบาลจานวน 6 ปัญหา ผูป้ ่ วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลจนปัญหา
ทั้งหมดหมดไป ดังนี้ 1.) ผูป้ ่ วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการข้างเคียงของยาเคมีบาบัด 2.) ผูป้ ่ วยพร่ อง
ความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั ขณะได้รับยาเคมีบาบัด 3.) ผูป้ ่ วยมีอาการปวดบริ เวณท้องส่ วนบน 4.) ผูป้ ่ วยมีอาการ
คลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบาบัด 5.) ผูป้ ่ วยเสี่ ยงต่อการเกิดเยื่อบุช่องปากอักเสบเนื่องจากผลของยาเคมีบาบัด
6.) ผูป้ ่ วยขาดความรู ้ในการดูแลตนเองที่บา้ น ระหว่างรับผูป้ ่ วยไว้ในการดูแลไม่พบอาการภูมิไวเกินขณะได้รับ
ยาเคมีบาบัดและไม่พบการรั่วซึม ออกนอกหลอดเลือดของยาเคมีบาบัด ผูป้ ่ วยและญาติทราบอาการผิดปกติที่
ควรรี บมาพบแพทย์ อีกทั้งมีความมัน่ ใจในการดูแลผูป้ ่ วยและการปฏิบตั ิที่ถูกต้องเมื่อกลับบ้าน ผูป้ ่ วยสามารถ
กลับบ้านได้รวมระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จานวน 8 วัน
8. การนาไปใช้ ประโยชน์
1. เพื่อพัฒนาความรู ้เรื่ องมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับยาเคมีบาบัด
2. เป็ นแนวทางสาหรับพยาบาลในการให้การพยาบาลผูป้ ่ วยมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับยาเคมี
บาบัดรายอื่น ๆ
9. ความยุ่งยาก ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการ
1. ผูป้ ่ วยไม่ค่อยเข้าใจวิธีการปฏิบตั ิตวั ขณะได้รับยาเคมีบาบัด ต้องทวนซ้ าหลายๆครั้ง หลงลืมง่าย
2. พยาบาลยังขาดความรู ้และความมัน่ ใจในการดูแลผูป้ ่ วยที่ได้รับยาเคมีบาบัดสู ตรนี้ เนื่ องจากไม่
ค่อยพบผูป้ ่ วยที่ได้รับยาสู ตรนี้ และสู ตรยานี้ค่อนข้างมีความซับซ้อน
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ข้ อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรื อปรับปรุงงานให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึน้
ของ นายศรัณย์ ชัยรัตน์

เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (ด้านการพยาบาลทัว่ ไป)
(ตาแหน่งเลขที่ รพก. 457) สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
สานักการแพทย์
เรื่ อง QR code แนะนาการปฏิบตั ิตวั เมื่อได้รับยาเคมีบาบัดสูตรซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู (Cis/5FU)
หลักการและเหตุผล
การรักษาโรคมะเร็งโดยการใช้ยาเคมีบาบัด เป็ นการให้ยาทางหลอดเลือดดาเพื่อทาลายหรื อควบคุม
เซลล์มะเร็ งไม่ให้มีการแบ่งเซลล์หรื อลุกลาม ปัจจุบนั พบว่าการให้ยาเคมีบาบัดในผูป้ ่ วยมะเร็ งนั้นได้ผลดี
จนทาให้มะเร็ งบางชนิดที่อยูใ่ นระยะลุกลามสามารถรักษาให้หายได้ ดังนั้นจึงมีการให้ยาเคมีบาบัดกันอย่าง
แพร่ หลาย เนื่องจากยาเคมีบาบัดออกฤทธิ์ทาลายเซลล์ ที่มีการแบ่งตัวโดยไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
เซลล์ปกติที่กาลังแบ่งตัวหรื อเซลล์มะเร็งที่มีการแบ่งตัวได้ (มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย, 2552)
ส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงในผูป้ ่ วย ซึ่งอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยจากการได้รับยาซิสพลาตินและไฟว์เอฟยู
ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน พบในช่วง 2 - 3 ชัว่ โมง หลังได้รับยา และอาจต่อเนื่องไปอีก 2 - 3 วัน ผลกระทบต่อไต
เนื่องจากยาขับออกทางไตเป็ นส่วนใหญ่ ภูมิตา้ นทานลดลง ( เม็ดเลือดขาวต่า ) พบในช่วง 10 - 14 วัน รู ้สึกชา
หรื อเสี ยวแปลบที่มือหรื อเท้า การรับรสเปลี่ยนไป เบื่ออาหาร ท้องเสี ย อาการแพ้ยาอาจมีผื่นแดง คัน ตัวร้อน
หนาวสั่น หน้าแดง ปวดศีรษะ หายใจขัด และกระวนกระวาย เป็ นต้น ซึ่งอาการหลายอย่างสามารถป้องกัน หรื อ
บรรเทาความรุ นแรงได้ และผูท้ ี่มีความสาคัญมากที่สามารถมีส่วนร่ วมในการป้องกันหรื อบรรเทาการเกิด
ผลข้างเคียงเหล่านั้น คือตัวผูป้ ่ วย ในระยะแรกของการรับรู ้โรคของผูป้ ่ วยย่อมเกิดความกลัวต่อการเสี ยชีวิต
ความทุกข์ทรมานจากโรคและการรักษา การใช้ชีวิตหรื อการทากิจวัตรประจาวัน ซึ่งความกลัวหรื อวิตกกังวลนี้
จะมากน้อยแล้วแต่การรับรู ้ที่มีอยู่เดิมของผูป้ ่ วยแต่ละคน
จากสถิติผปู ้ ่ วยมะเร็งหลอดอาหารที่ได้รับการรักษาในหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมชายสามัญ 20/14 ปี พ.ศ.
2560-2562 มีจานวน 3, 1 และ 4 ตามลาดับ (เวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลกลาง, 2560-2562) ในจานวนนี้
เป็ นผูป้ ่ วยมะเร็ งหลอดอาหารที่ได้รับยาเคมีบาบัดสู ตรซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู (Cis/5FU) ในจานวนผูป้ ่ วยข้างต้นนี้
หลังจากได้รับยาเคมีบาบัดแล้วมีภาวะแทรกซ้อนเกือบทุกราย และมีจานวน 2 รายที่ไม่สามารถรับยาเคมีบาบัด
ต่อได้เนื่องจากผลข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อน เช่น เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟี ลต่า (Neutropenia) ภาวะไตวาย
เฉี ยบพลัน (Acute kidney Injury) ร่ างกายอ่อนเพลียมาก เป็ นต้น ดังนั้นการเรี ยนรู ้ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
การดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม และการแจ้งอาการอย่างละเอียดให้พยาบาลผูด้ ูแลหรื อแพทย์ทราบ จะช่วย
ให้การวางแผนการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดผลข้างเคียงจากยาเคมีบาบัดได้ดีมากขึ้น หรื อลดอาการ
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และความรุ นแรงของผลข้างเคียงได้ จึงเล็งเห็นความสาคัญในการจัดกิจกรรมให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่ผปู ้ ่ วย
มะเร็ง ที่เข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบาบัดสูตรซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถดูแลตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง ทาให้การรักษามีประสิ ทธิภาพสูงสุด เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด ผูป้ ่ วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
ปัจจุบนั นี้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงสู่ ยคุ โลกาภิวตั น์ หมายถึง การแพร่ กระจายไปทัว่ โลกของข่าวสาร การที่
ประชาคมโลกไม่วา่ จะอยู่ ณ จุดใดสามารถรับรู ้ สัมผัส หรื อรับผลกระทบจากสิ่ งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ ว
กว้างขวาง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ดังนั้นยุคโลกาภิวตั น์จึงเป็ นยุคข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน ดังนั้นจึงใช้
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศผ่านการสแกน QR code มาใช้เป็ นสื่ อในการเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลสาหรับผูป้ ่ วย
เพื่อแนะนาการปฏิบตั ิตวั เมื่อได้รับยาเคมีบาบัดสูตรซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู (Cis/5FU)
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
1. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถบอก ขั้นตอนการรับยาเคมีบาบัด การปฏิบตั ิตวั ระหว่างได้รับยาและอาการ
ไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบาบัดได้
2. เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์และปฏิบตั ิตนระหว่างได้รับยาเคมีบาบัดได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
กรอบการวิเคราะห์ แนวคิด ข้อเสนอ
มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer) เป็ นโรคที่เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็ง
หลอดอาหาร โดยจะแบ่งเป็ นชนิด squamous cell carcinoma และ adenocarcinoma ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ น
มะเร็ งชนิด squamous cell carcinoma มะเร็ งหลอดอาหารสามารถพบได้หลายตาแหน่ง ตาแหน่งที่พบมากที่สุด
คือ หลอดอาหารส่ วนกลาง หลอดอาหารส่วนปลาย และหลอดอาหารส่วนบน ตามลาดับ (อมรรัตน์ ปานะโปย,
2562) การรักษามะเร็งหลอดอาหารในปัจจุบนั การรักษาอาจใช้วิธีเดียว หรื อการใช้หลายวิธี คือ การผ่าตัด
การใช้รังสี รักษา และยาเคมีบาบัด
การรักษาด้วยยาเคมีบาบัด จะให้ในรายที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ โดยอาจทาให้กอ้ นมะเร็งมีขนาดเล็กลง
จนสามารถผ่าตัดได้ หรื อให้หลังการผ่าตัดเพื่อลดการกลับมาเป็ นซ้ าของโรค หรื อให้ร่วมกันกับการใช้รังสี
รักษา
ยาเคมีบาบัด (chemotherapy) หมายถึง สารเคมีหลายชนิดที่ออกฤทธิ์ยบั ยั้งการแบ่งตัวของเซลล์หรื อ
ทาลายเซลล์มะเร็งโดยมีเป้าหมายสาคัญ คือ เซลล์มะเร็งที่แบ่งตัวเร็วและต่อเนื่อง ทาให้เซลล์ไม่สามารถ
แบ่งตัวได้และตายในที่สุด ยาเคมีบาบัดที่ใช้รักษามะเร็งหลอดอาหาร เนื่องจากยาเคมีบาบัดออกฤทธิ์ทาลาย
เซลล์ ที่มีการแบ่งตัวโดยไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติที่กาลังแบ่งตัวหรื อเซลล์มะเร็งที่มีการ
แบ่งตัว ส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงในผูป้ ่ วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย มีไข้ติดเชื้อเนื่ องจากภาวะภูมิ
ต้านทานต่า หูสูญเสี ยการได้ยนิ ชาปลายมือปลายเท้า น้ าตาไหล ตาไวต่อแสง การรับรสเปลี่ยน เยือ่ บุช่อง
ปากอักเสบ กดการทางานของไขกระดูก เป็ นต้น(มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย, 2552) ผลกระทบจาก
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ผลข้างเคียงของยาเคมีบาบัดเหล่านี้ ส่ งผลต่อสุขภาพและร่ างกายของผูป้ ่ วยและส่งผลต่อแผนการรักษาที่ได้
วางไว้เพื่อให้ผปู ้ ่ วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการักษาด้วยยาเคมีบาบัด
การให้คาแนะนา คือ รู ปแบบของการช่วยเหลือที่ผใู ้ ห้ความช่วยเหลือจะสนใจในปั ญหาที่เกิดขึ้น
มากกว่าผูข้ อรับความช่วยเหลือ กระบวนการแก้ไขปัญหาจะเป็ นการร่ วมมือกับของผูใ้ ห้ความช่วยเหลือกับ
ผูข้ อรับความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือแบบรับคาแนะนา ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือจะต้องทราบข้อมูลและ
รายละเอียดของปั ญหาทั้งหมด โดยจะใช้ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเสนอทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก
ที่จะเป็ นไปได้ให้แก่ผขู ้ อความช่วยเหลือ จากนั้นผูข้ อความช่วยเหลือจะพิจารณาว่าทางเลือกไหนเหมาะสม
และเป็ นประโยชน์กบั ตนและนาไปปฏิบตั ิดว้ ยความเต็มใจ (ศิริบูรณ์ สายโกสุม, 2539) ผูป้ ่ วยมะเร็งที่ได้รับ
ยาเคมีบาบัด ซึ่งส่งผลข้างเคียงต่อทุกระบบของร่ างกาย ทาให้บุคคลมีความต้องการที่มากกว่าความสามารถ
ของตน เนื่องจากเคมีบาบัดเป็ นยารักษาโรคมะเร็งที่บุคคลเชื่อว่าเป็ นโรคแล้วต้องตาย ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพ
ในฐานะผูใ้ ห้การช่วยเหลือ ทั้งบทบาทของผูด้ ูแลสุ ขภาพร่ างกายรวมไปถึงให้ความรู ้และคาแนะนาที่ถูกต้อง
จึงต้องจัดสรรวิธีการเพื่อให้คาแนะนากับผูป้ ่ วยหรื อผูด้ ูแลให้สามารถดูแลตนเองได้
ปัจจุบนั นี้ เป็ นยุค 5G ยุคของการสื่ อสารที่ไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์หลาย ๆ ชนิด สามารถ
เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้ สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่ตอ้ งรอ ด้วยเหตุน้ ี พยาบาลจึงต้องพัฒนากลยุทธ์และ
วิธีการให้คาแนะนาการ ให้คู่มือ ให้ทนั ยุคทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ การใช้ QR
code เพื่อเข้าถึงข้อมูลคาแนะนาต่างๆ นอกจากเป็ นการประหยัดกระดาษและช่วยลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยัง
เป็ นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการดูแลผูป้ ่ วยหรื อบุคคลที่ตอ้ งการพึ่งพาที่สามมารถทาได้ตลอดเวลา ดังนั้น
ผูศ้ ึกษาจึงได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด การให้คาแนะนาร่ วมกับความสามารถในการสื่ อสารยุค 5G นามาใช้
เพื่อจัดทาเป็ น QR code แนะนาการปฏิบตั ิตวั เมื่อได้รับยาเคมีบาบัดสูตรซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู (Cis/5FU)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลการปฏิบตั ิตวั เมื่อได้รับยาเคมีบาบัดสูตรซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู (Cis/5FU) จากตารา
และเอกสารทางวิชาการ
2. จัดทาแนวทางการปฏิบตั ิตวั เมื่อได้รับยาเคมีบาบัดสู ตรซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู (Cis/5FU)
ประกอบด้วย การเตรี ยมตัวก่อนมารับยา, ข้อควรระวังระหว่างรับยา, อาการข้างเคียงจากยาสู ตรนี้ และการ
ปฏิบตั ิตวั หลังได้รับยา และแบบทดสอบความรู ้หลังได้รับการแนะนาการปฏิบตั ิตวั เมื่อได้รับยาเคมีบาบัดสูตร
ซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู (Cis/5FU)
3. นาแนวทางการปฏิบตั ิตวั ปรึ กษาแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้ อหา
ปรับแก้ไขและนาเสนอต่อหัวหน้าตามลาดับ
4. นาแนวทางการปฏิบตั ิตวั โหลดเป็ นระบบ QR Code และนาไปใช้กบั ผูป้ ่ วยที่เข้ามารับการรักษา
ด้วยยาเคมีบาบัดสูตรซิสพลาติน/ไฟว์เอฟยู (Cis/5FU)

